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ค ำน ำ 

เนื่องจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดท ารางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม และ      

ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและ        

มีคุณภาพ ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

ข้าพเจ้าในนามผู้น าเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ จึงได้ออกแบบ

การพัฒนาการเรียนการสอน “Active Learning” สู่การประกอบอาชีพในพื้นที่นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้  

การงานอาชีพ  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑           

โดยเป็นการสร้างองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  มิใช่เพียงแค่การฟังหรือรับความรู้จากผู้สอนเพียงมิติเดียว           

ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคลให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในระดับ

เดียวหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด จากการลงมือปฏิบัติพร้อมทั้งสามารถน าองค์ความรู้ต่อยอดสร้างนวัตกรรมสู่อาชีพ

อย่างมั่นคง หากมีขอบกพร่องประการใดต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้  
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สารบัญ 
  

รายการ                  หน้า 
ค ำน ำ                    ก 
สำรบัญ           ข 
แบบประวัติครูผู้สอนดีเด่นที่เสนอเพ่ือกำรคัดเลือก........................................................................ ๑ 

- ประวัติกำรศึกษำ ...................................................................................................... ๒ 
- ประวัติกำรท ำงำน...................................................................................................... ๒ 
- ประวัติกำรสอนของครูผู้สอน..................................................................................... ๒ 

 
กำรพัฒนำวิชำชีพในรอบ  ๕  ปี ผลงำนดีเด่นที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน.........................................  ๓ 
กำรพัฒนำวิชำชีพในรอบ ๕ ปี ประวัติกำรสัมมนำ/กำรดูงำนหรือกำรฝึกอบรม............................  ๔ 
เกียรติประวัติในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรในรอบ  ๕  ปี  เป็นวิทยำกร.............................................  ๕ 
เกียรติประวัติในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรเป็นคณะกรรมกำร ที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ....................  ๗ 
 
ผลงำนตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชีพ.....................................................................  ๘ 

- ชื่อด้ำนนวัตกรรมกำรศึกษำ........................................................................................ ๘ 
- เหตุผลจูงใจในกำรสร้ำงนวัตกรรม.............................................................................. ๘ 
- กระบวนกำรในกำรสร้ำงนวัตกรรม............................................................................. ๙ 
- กำรน ำนวัตกรรม“Active Learning” สู่กำรปฏิบัติ.................................................... ๙ 
- กำรปรับปรุงแก้ไข....................................................................................................... ๑๐ 
- สรุปผลกำรจัดท ำนวัตกรรม........................................................................................ ๑๑ 
- ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน.......................................................................................... ๑๑ 

 
ค ำรับรอง และควำมเห็นเพ่ิมเติมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................................... ๑๓ 
แบบควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของครูผู้สอนดีเด่นที่ได้รับกำรคัดเลือก...................... ๑๓ 
แบบสรุปชื่อผลงำนของผู้ที่จะขอรับรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๖๔................................... ๑๔ 
แบบเสนอผลงำนนวัตกรรม หรือกำรปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอน......................................... ๑๕ 
 

 ภาคผนวก 
เกียรติบัตรผลงำนดีเด่นที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน/วิทยำกร/ผลงำนนักเรียน.................................. ๑๘ 
หลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร เชิงประจักษ์ หน่วยงำนรัฐบำลและเอกชน.................... ๒๕ 

 



๑ 
 

 
 
 
 
 

แบบรายงานประวัติและผลงาน 
เสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

ตอนท่ี  ๑  แบบประวัติครูผู้สอนดีเด่นท่ีเสนอเพ่ือรับการคัดเลือก 

๑. ชื่อ  นาย กิตติพิชญ์             นามสกุล   มั่งสุข  

๒. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน   ๑๒๔๙๙๐๐๐๕๒๖๙๙ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   ๖๔๒๐๒๑๘๐๔๗๙๗๒๑ 

ออก ณ  วันที่  ...๔..เดือน..เมษายน ..พ.ศ..๒๕๖๔...หมดอายุ ณ. วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ 
๓.  ข้อมลูส่วนบุคคล 
     ๓.๑  เกิดเมื่อวันที่  .๑๘  เดือน.   มกราคม พ.ศ.  ๒๕๒๙  . 
     ๓.๒  ปัจจุบันอายุ  ..๓๕    ปี   
     ๓.๓  ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   
            เลขที่  ๓๑๖    หมู่ ๑๖      ถนน........ ต าบล/แขวง   .ชุมแสง              
            อ าเภอ/เขต  ...วังจันทร์  จังหวัด .ระยอง     รหัสไปรษณีย์  .๒๑๒๑๐     
            โทรศัพท์  .. ๐๓๘-๖๖๖-๑๘๘  โทรศัพท์เคลื่อนที.่ ๐๘๖-๓๗๑๔-๓๙๗ 
            โทรสาร.......๐๓๘-๖๖๖-๒๔๗ .........E-Mail Kittipich@wangchan.ac.th 
     ๓.๔  วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู  วันที่  . ๑๗ .เดือน...กันยายน  พ.ศ. .๒๕๕๘.. 
     ๓.๕  ประสบการณ์สอน รวมเวลา  ๖  ป ี
     ๓.๖  ต าแหน่งหน้าที่ในปจัจุบัน  .....ครู.......  
     ๓.๗  สถานศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา  
    สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง 
            เลขที่  ๓๑๖    หมู่ ๑๖      ถนน........ ต าบล/แขวง   .ชุมแสง     .         
            อ าเภอ/เขต  ...วังจันทร์  จังหวัด .ระยอง     รหัสไปรษณีย์  .๒๑๒๑๐     
            โทรศัพท์  .. ๐๓๘-๖๖๖-๑๘๘ . โทรศัพทเ์คลื่อนที่. ๐๘๖-๓๗๑๔-๓๙๗ 
            โทรสาร.......๐๓๘-๖๖๖-๒๔๗ 

 

แบบ คส.๐๑ 



๒ 
 

     ๓.๘  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก/โท/สาขา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

การบริหารการศึกษา ปริญญาโท ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษา ปริญญาตร ี ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตร ี ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

๔.  ประวัติการท างาน  (เฉพาะต าแหน่งท่ีส าคัญ)  
 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สอนชั้น/ ระดับ สถานท่ีท างาน 
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ครูอัตราจ้าง มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนดัดดรุณี 
๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ พนักงานราชการคร ู มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครู มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

 

๕.  ประวัติการสอนของครูผู้สอน 

๕.๑  เริ่มสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  .........๑๗ ......  เดือน  ........กันยายน........ พ.ศ.  ..  ๒๕๕๘  ....  
        ในระดับช้ัน .........มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖....สถานศึกษา .......  โรงเรียนดัดดรุณี....................  
            ต าบล/  แขวง  .....  หน้าเมือง       ..............  อ าเภอ/  เขต  ............เมือง................... 
            จังหวัด  ......ฉะเชิงเทรา  ........................  รหสัไปรษณีย์  ......  ๒๔๐๐๐  ........................... 
            สังกัด  (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา) 
 

๕.๒  ปัจจบุันสอนระดบัช้ัน ..........มัธยมศึกษาปทีี่ ๑ - ๖....  สถานศึกษา ....... โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
            เลขที่  ๓๑๖    หมู่ ๑๖      ถนน........ ต าบล/แขวง   .ชุมแสง     .         
            อ าเภอ/เขต  ...วังจันทร์  จังหวัด .ระยอง     รหัสไปรษณีย์  .๒๑๒๑๐     
            โทรศัพท์  .. ๐๓๘-๖๖๖-๑๘๘ . โทรศัพทเ์คลื่อนที่. ๐๘๖-๓๗๑๔-๓๙๗ 
            โทรสาร.......๐๓๘-๖๖๖-๒๔๗             
            สังกัด  (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง) 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
ประเภทรางวัล/เกียรติบัตร ระดับรางวัล หน่วยงานท่ีมอบ 

๑. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทครผูู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการช้ันเรียนยอดเยีย่ม 

(OBEC AWARDS) ๒๕๖๑ 
เหรียญทอง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ภาคผนวก หน้า ๑๙ 
๒. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทครผูู้สอนยอดเยี่ยม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
(OBEC AWARDS) ๒๕๖๒ 

เหรียญทอง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ภาคผนวก หน้า ๑๙ 
๓. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทครผููส้อนยอดเยี่ยม  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

(OBEC AWARDS) ๒๕๖๓ 

เหรียญทองแดง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ภาคผนวก หน้า ๒๐ 

๔. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันจักรสานไม้ไผ ่ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดบัสหวิทยาเขต ระยอง ๒ ครั้งที ่๖๗ 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ภาคผนวก หน้า ๒๐ 
 

๕. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทอง (ระดบัชาติ) 
กิจกรรมการแข่งขันจักรสานไม้ไผ ่ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดบัสหวิทยาเขต ระยอง ๒ ครั้งที ่๖๗ 

เหรียญทอง 
(ระดับชาติ) 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาคผนวก หน้า ๒๑ 

๖. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม
โครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดบัสหวิทยาเขต ระยอง ๒ ครั้งที ่๖๘ 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

 

๗. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม
โครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยี ของนกัเรียน (ระดับชาติ) ครั้งที่ ๖๘ 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

(ระดับชาติ) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาคผนวก หน้า ๒๑ 

๘. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม
โครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดบัสหวิทยาเขต ระยอง ๒ ครั้งที ่๖๘ 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

 

๙. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทอง 
กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดบัช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยี ของนกัเรียน (ระดับชาติ) ครั้งที่ ๖๘ 

เหรียญทอง 
(ระดับชาติ) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาคผนวก หน้า ๒๒ 

๖.  การพัฒนาวิชาชีพในรอบ  ๕  ปี  ผลงานดีเด่นที่เกดิจากการปฏิบตัิงาน    นายกิตตพิิชญ์   ม่ังสุข  



๔ 
 

๑๐. ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทองชนะเลศิ กิจกรรม
โครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียนระดับสหวิทยาเขตระยอง ๒ ครั้งที่ ๖๙ 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

๑๑. ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทอง 
 กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  

ของนักเรียน (ระดับชาติ) ครั้งที่ ๖๙ 

เหรียญทอง 
(ระดับชาติ) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาคผนวก หน้า ๒๒ 

 
 

วัน  เดือน  ปี เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด 
๑-๒ ตุลาคม 

๒๕๕๘ 
ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเส้นทาง
มืออาชีพส าหรบัครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่าง 

โรงเรียนดัดดรุณี 
จ.ฉะเชิงเทรา 

โรงเรียนดัดดรุณี 
จ.ฉะเชิงเทรา 

๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
บุคลากรงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

โรงเรียนดัดดรุณี 
จ.ฉะเชิงเทรา 

โรงเรียนดัดดรุณี 
จ.ฉะเชิงเทรา 

๘ – ๑๐  
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ผ่านการอบรมโครงการขยายผลการอบรม
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่   

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา
หินซ้อน 

จ.ฉะเชิงเทรา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จ.ฉะเชิงเทรา 
๑๙ – ๒๑  

ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ได้เข้าร่วม ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายละเอียด
การจัดท าวีดีทัศน์วิชาบังคับรายวิชาวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  

โรงแรมระยองซิตี ้
อ.เมือง จ.ระยอง 

สถาบันพฒันาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
๒๙  

มีนาคม ๒๕๖๐ 
ผ่านการอบรมโครงการการพฒันาครกูศน. ด้าน

การผลิตสือ่วีดิทัศน์ 
เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

โรงแรมระยองซิตี ้
อ.เมือง จ.ระยอง 

สถาบันพฒันาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
๒๐ – ๒๒ 

กันยายน ๒๕๕๙ 
ผ่านการอบรมพฒันาบุคลากรด้านการจัดท า

แผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลกัสูตร
การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

โรงแรมซันไรสล์ากูน 
โฮเทลแอนด์กอล์ฟ 

จ.ฉะเชิงเทรา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จ.ฉะเชิงเทรา 
๒๒-๒๓  

กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การประยุกต์ใช้ QR Code  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสื่อการเรียน

การสอนส าหรบัครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

๗.  การพัฒนาวิชาชีพในรอบ ๕ ปี ประวัติการสัมมนา/การดูงานหรอืการฝกึอบรม   นายกติติพิชญ์  มัง่สุข 
      



๕ 
 

๒-๘ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

ผ่านการอบรมการพัฒนาตามโครงการพฒันา
ศักยภาพครูผู้ช่วยสู้การเป็นครูมืออาชีพในยุค

ไทยแลนด์ ๔.๐ 

 โรงเรียนปกัธงชัยประชา
นิรมิตร 

จังหวัดนครราชสมีา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษ
มัธยมศึกษา  

(ชลบรุ-ีระยอง) 
๑๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ผ่านการอบรมโครงการสง่เสริมการ 

มีส่วนร่วมของเครอืข่ายเจ้าหน้าทีร่ัฐจงัหวัด
ระยองเพื่อต่อต้านการทจุริต   

โรงแรมระยองซิตี ้
อ.เมือง จ.ระยอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจ า 
จ.ระยอง 

๘-๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้สู่ครมูืออาชีพ  

ศูนย์ประชุมเพื่อนพ้อง
น้องพี่วังน้ าเขียว 

เลควิว 
จ.นครราชสีมา 

เครือข่ายสง่เสรมิ
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 

จ.ระยอง 
๑๕-๑๖ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ผ่านการอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพเิศษภาค
ตะวันออก Eastern Economic Corridor : 

EECด้านภาษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
การประกอบอาชีพอุตสาหกรรม ๑๐ 

ชลพฤกษ์รสีอรท์  
อ.บ้านนา 

จ.นครนายก 

ส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ. 

๒๕-๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน STEM 
Education ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี  

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน  
จ ากัด 

 

๒๐-๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ผ่านการอบรมการพัฒนาครูมืออาชีพ ๒๐๑๘ 
 “1เดือนภัยเพื่อนครมูืออาชีพ” 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ 

 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เสรมิสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจของครู เกี่ยวกบัการประเมิน

วิทยฐานะเกณฑ์ใหม ่
(ว๒๑/๒๕๖๐) และการบันทึกช่ัวโมงปฏิบัติงาน  

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

๑๖ – ๑๘ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

ผ่านการอบรมครูแกนน าตามโครงการพฒันา
สถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพเิศษภาค
ตะวันออก Eastern Economic Corridor : 

EECด้านภาษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
การประกอบอาชีพอุตสาหกรรม ๑๐  

 บ้านวิทยาศาสตร ์
สิรินธรอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทยอ าเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานสพฐ. 

๒๑-๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัตรการ “การจัดท า
หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรม 
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา” 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ให้กบัสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

จังหวัดระยอง 



๖ 
 

 

 

๘-๙ 

มิถุนายน  

๒๕๖๓ 

ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ 
“การจัดการเรียนรู้ด้วย 

G Suite For Education” 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

จังหวัดระยอง 

๒๘ 
กันยายน   
๒๕๖๓ 

ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้น าการศึกษา 
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  

สู่โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
“โครงการโรงเรียนคุณภาพประจต าบล” 

โรงแรมแกรนด์ จอม
เทียน พาเลซ พัทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษ
มัธยมศึกษา(ชลบรุ-ีระยอง) 

๒๐-๒๑ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

๑๗-๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมแนวทางการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพเิศษภาค

ตะวันออก Eastern Economic 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
จังหวัดระยอง 

วัน  เดือน  ปี เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด 
๙ -๑๐ 

มกราคม ๒๕๖๐  
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 

“หลกัสูตรพื้นฐานยุวกาชาดรุ่นที่ ๑ 
ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง
กองพลทหารราบที่ ๑๑  

ส านักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย 

๑๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  
การจัดกจิกรรมการเรียนรู ้“Active Learing 

แนว STEM Education” 
และการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิด 

Thailand ๔.๐ โดยการน ากระบวนการ PLC 

 สู่สถานศึกษา 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

 

๑๕ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  
โครงการปฏิรปูหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์กับ
การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายของรัฐ
ไทยแลนด์ ๔.๐ ระยะที่ ๒ การยกร่างหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรส์าขาวิชาการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร ์

 ๑๘-๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
 โครงการให้ความรู้และสง่เสรมิอาชีพและและ
พัฒนาเด็ก สตรี ผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม 

และประชาชนทั่วไป 

ส านักงานเทศบาล 
อ.วังจันทร์ ต.ชุมแสง 

จ.ระยอง 

ส านักงานเทศบาล 
อ.วังจันทร์ ต.ชุมแสง 

จ.ระยอง 

๘. เกียรติประวัติในการปฏิบัติงานราชการในรอบ  ๕  ปี  เป็นวิทยากร ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข 

 

 

 

 

 

วัน  เดือน  ปี เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด 
2-8 

พฤศจิกายน 2560 
การอบรมการพฒันาตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ช่วยสู้การเป็นครูมืออาชีพใน

ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 

ณ โรงเรียนปักธงชัย
ประชานิรมิตร 

จังหวัดนครราชสมีา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษมัธยมศึกษา
(ชลบรุ-ีระยอง) 

25-31 
สิงหาคม 2561 

การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การจัดกจิกรรม
การเรียนการสอน STEM Education ใน
สภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ี่สนบัสนุนด้วย

เทคโนโลยี ระดับ มัธยมตอนต้น 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

บริษัท เลิร์น เอ็ด
ดูเคช่ัน  จ ากัด 

 

20-24 
สิงหาคม 2561 

การอบรมการพฒันาครูมอือาชีพ ๒๐๑๘ 
“๑ เดือนภัยเพื่อนครูมืออาชีพ” 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

28 
กันยายน 2561 

 

การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจของครู เกี่ยวกบัการ

ประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม ่
(ว๒๑/๒๕๖๐) และการบันทึกช่ัวโมง

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 



๗ 
 

 

๒๑ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  
 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
นักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาว  ตามโครงการ

สถานศึกษาสีขาว 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

๑๕-๑๖ ธันวาคม 
 ๒๕๖๓ 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  

“โครงการการอบรมพัฒนานวัตกรนอ้ย” 

ตามโครงการการขับเคลื่อนพฒันาการศึกษา

ที่ยั่งยื่น ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 

๑๗-๑๙ 
พฤษภาคม  

๒๕๖๔ 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรมแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

Eastern Economic 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
จังหวัดระยอง 

วัน  เดือน  ปี เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด 
๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ประดิษฐิ์ของใช้จาก

วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน  
ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับสห

วิทยาเขต ระยอง ๒ ครั้งที่ ๖๗ 

โรงเรียนแกลง 
"วิทยสถาวร" 
จังหวัดระยอง 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง 

๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ประดิษฐิ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน  
ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับสห

วิทยาเขต ระยอง ๒ ครั้งที่ ๖๗  

โรงเรียนแกลง 
"วิทยสถาวร" 
จังหวัดระยอง 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง 

๒๐ 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม 
โครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับสห

วิทยาเขต ระยอง ๒ ครั้งที่ ๖๙  

โรงเรียนแกลง 
"วิทยสถาวร" 
จังหวัดระยอง 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง 

๙. เกียรติประวัติในการปฏิบัติงานราชการเป็นคณะกรรมการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข 



๘ 
 

 
๑๐.  ผลงานตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนตาม    
     กลุ่มสาระการเรยีนรู้ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔  

๑๐.๑ ชื่อด้านนวัตกรรมการศึกษา 
การพัฒนาการเรียนการสอน “Active Learning” สู่การประกอบอาชีพในพื้นที่นวัตกรรม  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

๑๐.๒ เหตุผลจูงใจในการสร้างนวัตกรรม 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ มุ่งให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตมาใช้ประโยชน์ในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
รักการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างานและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงมีความสุข 

ซึ่งในปัจจุบันสภาวการณ์สังคมโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงรอบด้านอย่างรวดเร็ว  
ทุกคนต่างต้องปรับตัว พัฒนาตนเอง และมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียน แต่ละคน ให้เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นการเรียนรู้และการมีความรู้ในพื้นฐานเดิม
ของผู้เรียนแต่ละบุคคลจึงต้องมีการยกระดับ การจัดการศึกษา โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิตจริง 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพช่วยให้นักเรียน สร้าง
ความเช่ือมโยงระหว่างชีวิตจริงและการท างาน 

โดยตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา ในช่ือโครงการ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และยังเป็นสถานศึกษาน าร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดระยอง รุ่นที่ ๑ ที่เอื้อให้คนในพื้นที่
ทุกภาคส่วนรวมพลังร่วมจัดการศึกษา สร้างนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้  ตอบโจทย์คุณภาพการศึกษา       
ของผู้เรียนและเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้เพื่อการขยายผล  สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติ  
จึงท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเข้าสู่การเรียนรู้ในรูปแบบ การพัฒนาการเรียนการสอน “Active Learning”          
สู่การประกอบอาชีพในพื้นที่นวัตกรรมที่ปรับเปลี่ยน แนวคิด วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน              
หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดความรู้ ทักษะ และสมรถนะผู้เรียน 
ดังนั้นบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครใูนช้ันเรียนจึงควรมีความหลากหลายสามารถเช่ือมต่อการ
เรียนรู้ กับส่วนอื่น อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม  มีความถูกต้อง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๘ 
 ตุลาคม  
๒๕๖๒ 

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม 
โครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับสห

วิทยาเขต ระยอง ๒ ครั้งที่ ๖๙ 

โรงเรียนแกลง 
"วิทยสถาวร" 
จังหวัดระยอง 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง 

๘ 
 ตุลาคม  
๒๕๖๒ 

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม 
โครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับสห

วิทยาเขต ระยอง ๒ ครั้งที่ ๖๙ 

โรงเรียนแกลง 
"วิทยสถาวร" 
จังหวัดระยอง 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง 



๙ 
 

๑๐.๓ กระบวนการในการสร้างนวัตกรรม กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน  
  มีขั้นตอนการสร้างและพฒันาดังนี ้
    ขั้นเตรียมการ (Plan) 

๑)  ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) หลักการของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
    ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) หลักการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class, More   
    Knowledge) วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช   
    ๒๕๖๐ และสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๒) วิเคราะหผ์ู้เรียน โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้และทักษะทางด้านการการผลิต/การออกแบบ  
    การประกอบอาชีพ 
๓) วิเคราะหส์ภาพปัญหาจาก 
       (๑) บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู ้

           (๒) ศึกษาและเข้าอบรมวิธีการสร้างและออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 

๑) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ จากการวัดผลและประเมินผล “ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ความสามารถในการแก้ปญัหาและการท างานร่วมกับผู้อื่น 

๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ในรปูแบบ “Active Learning” / (Problem/Project-based Learning/CaseStudy 
๓) ออกแบบชุดข้อสอบออนไลน์  

ขั้นการตรวจสอบประเมินผล ( Check ) 
๑) ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน และค าถามหลังกิจกรรม 
๒) ประเมินจากการปฏิบัติกจิกรรม “Active Learning”  และการบรูณาการความรู้  
๓) ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๔) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

ขั้นการปรับปรุงพัฒนา (Action) 
๑) ปรับปรุงนวัตกรรมให้เนื้อหามีความเหมาะสมและเป็นปจัจบุันมากข้ึน 
๒) ปรับปรุงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓) น าข้อเสนอแนะในการน าไปใช้และการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปจากนวัตกรรมเดิมไปพัฒนา 
๔) ปรับปรุงพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยน าข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรงุพฒันาให้สอดคล้องกับ    
    นวัตกรรมทีป่รบัปรุง 

๑๐.๔ การน านวัตกรรม“Active Learning” สู่การปฏิบัติ 

การเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะในช้ันเรียนอีกต่อไป นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งที่โรงเรียน         
ที่บ้านและทุกที่ที่ต้องการเรียนรู้ จากการพัฒนาการเรียนการสอน “Active Learning” สู่การประกอบอาชีพ       
ในพืน้ที่นวัตกรรมเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การลงมือปฏิบัติ การทดลอง การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม
สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสร้างความรู้อย่างสร้างสรรค์ที่เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของ
ผู้เรียน เป็นต้น โดยกิจกรรมที่น ามาช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่าง



๑๐ 
 

สร้างสรรค์ การสื่อสาร/น าเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม บทบาทของผู้เรียนนอกจากการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันด้วย  

จากการพัฒนาการเรียนการสอน “Active Learning” สู่การประกอบอาชีพในพื้นที่นวัตกรรมเป็น
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ             
ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การลงมือปฏิบัติ การทดลอง การวิเคราะห์ การสังเคราะห์  การระดมสมอง                     
การแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และการสร้างความรู้อย่างสร้างสรรค์ที่เกดิจากประสบการณ์ และการสรุปของผู้เรียน 
เป็นต้น โดยกิจกรรมที่น ามาช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
การสื่อสาร/น าเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ซึ่งเล้วนเป็น “ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21” บทบาทของผู้เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและ
ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันด้วย พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนที่เรียนไม่ทัน ในช้ันเรียนหรือไม่เข้าใจใน
บทเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ให้สามารถ
เรียนรู้และเข้าใจ ในระดับเดียวหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดและเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยที่นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ โดยไม่รู้ว่าตนเองก าลังเรียนอยู่ 

จากการวัดผลและประเมินผล “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น” ในรายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
พบว่า ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ที่มี“ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และการท างานร่วมกับผูอ้ื่น” อยู่ระดับพอใช้ และปรับปรุง จึงจ าเป็นต้องได้รับการสง่เสรมิ และยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และการท างานร่วมกับผู้อื่น   

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการออกแบบพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม               
และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การลงมือปฏิบัติ การทดลอง 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสร้างความรู้อย่างสร้างสรรค์ที่
เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู้เรียน ในรูปแบบ การเรียนเชิงรุก “Active Learning” 

 
การพัฒนาการเรียนการสอน “Active Learning” สู่การประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีนวัตกรรม 

๑. ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากปัญหารอบตัวหรอืตามบรบิทถิ่นก าเนิดของตน 

๒. ส่งเสรมิการเรียนรู้พฒันานักเรียนให้มีทักษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. เพิ่มช่องทางสือ่สารกับผูเ้รียนทีม่ีความแตกต่างกัน 

๔. เป็นแรงขับทีท่ าใหผู้้เรียนอยากเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชา 

๕.  ท าใหม้ีส่วนร่วมส าหรับผูส้อนและผูเ้รียนได้มปีฏิสัมพันธ์กัน 

๖. ช่วยสร้างความคงทนในการจดจ าข้อมลู และสร้างแรงจูงใจในการเรียนน 

๗. Learning space พื้นที่แห่งการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้าร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

๘. Happy space พื้นที่แห่งความสุข เพื่อให้นักเรียนได้น าเสนอนวัตกรรมที่เกิดจากความชอบ/ความสนใจ 
 



๑๑ 
 

๑๐.๕ การปรับปรุงแก้ไข 
  หลงัจากน าไปปฏิบัติแล้วได้น านวัตกรรมมาปรบัปรุงแก้ไขดังนี้ 
  ๑. ปรับปรงุนวัตกรรมใหเ้นื้อหามีความเหมาะสมและเป็นปจัจุบันมากขึ้น 

๒. ปรับปรงุนวัตกรรมใหส้อดคล้องกับ มาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. น าข้อเสนอแนะในการน าไปใช้และการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปจากนวัตกรรมเดิมไปพัฒนา 
๔. ปรับปรงุพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยน าข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรงุพฒันาให้สอดคล้อง 
   กับนวัตกรรมทีป่รบัปรุง 
๕. ขยายเครือข่ายและจัดท าโครงงานบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และขยายสู่ภายนอก 

๑๐.๖ สรุปผลการจัดท านวัตกรรม 

  ข้อสรุปท่ีได้รับ 

 ๑. กิจกรรมการเรยีนรู้ผา่น “Active Learning”  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน

และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันในการเรียนรู้  โดยสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากการลงมือปฏิบัติในรูปแบบการ

ทดลอง การเผชิญปัญหาจากสภาพและสถานการณ์ตามบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน พร้อมกับสะท้อนความคิด

ที่มาจากปัญหาที่เคยเกิดข้ึนหรือก าลังเกิดข้ึนเพื่อน ามาสร้างเป็นนวัตกรรม โดยกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งส่งเสริมและ

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ในการศึกษาหาความรู้ ความจริงจนได้ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

และส่งผลออกมาเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาเป็นความรู้ที่คงทนและสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ 

2. เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพให้สูงข้ึน 
3.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
๔. นักเรียนสามารถน ากระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในเรื่อง

การเรียนและการท างาน 

๕. การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และสอดรับกับความต้องการในพื้นที่

นวัตกรรม EEC 

๖. น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับชุมชนเพื่อต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ 

๗. ต่อยอดสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 

๘. ประยุกต์ความรู้สู่การแข่งขันทักษะด้านโครงงานอาชีพ  และการพัฒนานวัตกรรมจนคว้ารางวัลระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค และระดับประเทศ (เอกสารภาคผนวก หน้า  ๑๘ – ๒๒) 

๙. สร้างความภาคภูมิใจ/ความสุขให้กับผู้เรียนในด้านคนต้นแบบ จนได้รับการแผยแพร่นวัตกรรมการ

สร้างอาชีพจากกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th/สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT/รักบ้านเกิด/ 

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่/  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /www.sanook.com/www.teen.mthai.comg     

(เอกสารภาคผนวก หน้า  ๒๕ – ๓๐)  

๑๐. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  

๑๑. มีคุณธรรม จริธรรม ในตนเอง  ในฐานะผู้ประกอบอาชีพ 



๑๒ 
 

๑๐.๗ ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

         ๑.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  มีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รหัส ง๒๐๒๖๕ รายวิชา นวัตกรรมสร้าง

อาชีพ สูงข้ึน 

2.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
๓. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ ในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น 

๔. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการออกแบบ/สร้างช้ินงาน/การประกอบอาชีพ การแสวงหา

ความรู้ใหม่ และสร้างสรรค์ช้ินงานเชิงนวัตกรรมออกมาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๕. นักเรียนสามารถน ากระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในเรื่อง 

การเรียนและการท างาน 

๕. น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับชุมชนเพื่อต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ 

๖. ต่อยอดสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 

๗. ประยุกต์ความรู้สู่การแข่งขันทักษะด้านโครงงานอาชีพ  และการพัฒนานวัตกรรมจนคว้ารางวัลระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค และระดับประเทศในปี (เอกสารภาคผนวก หน้า   ๑๘ – ๒๒) 

๘. สร้างความภาคภูมิใจ/ความสุขให้กับผู้เรียนในด้านคนต้นแบบ จนได้รับการแผยแพร่นวัตกรรมการ

สร้างอาชีพจากกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th/สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT/รักบ้านเกิด/ 

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ www.sanook.com/www.teen.mthai.comg  

(เอกสารภาคผนวก หน้า  ๒๕ – ๓๐)  

๙. โรงเรียนมี Learning space พื้นที่แห่งการเรียนรู้  ที่สามารถให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าร่วมกันเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพได้ตลอดเวลา 

๑๐. โรงเรียนมี Happy space พื้นที่แห่งความสุข เพื่อให้นักเรียนได้น าเสนอนวัตกรรมที่เกิดจาก

ความชอบ/ความสนใจ 

 ๑๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  และเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ที่แท้จริงผ่าน

ประสบการณ์ด้วยตนเอง 

๑๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริธรรม ในตนเอง  ในฐานะผู้ประกอบอาชีพ 

 

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศการคัดเลือกครผููส้อนดีเด่นทกุประการ 

ลงช่ือ  ........................................ .......................  ผูเ้สนอขอ 
( นายกิตติพิชญ์   มั่งสุข) 

ต าแหน่ง    ครู   
      …..…๒๐………../……มิถุนายน……………../……๒๕๖๔..………..



๑๓ 
 

ตอนท่ี  ๒ 
ค ารับรอง และความเห็นเพ่ิมเติม 
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............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................................................................................................................... .......... 

........................................................................................................................ ...................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

....................................................................................................................................................... ....................... 
 

ลงช่ือ  ............................................................... 
(นางอัญชลี อิสสรารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
                                     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

 
ตอนท่ี  ๓ 

แบบความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของครูผู้สอนดีเด่นท่ีได้รับการคัดเลือก 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 

ลงช่ือ  ............................................................... 
( ............................................................................. ) 

ประธานกรรมการคัดเลือก 



๑๔ 
 

 
 

            แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ท่ีจะขอรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

๑. ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล 
นายกิตติพิชญ์   มั่งสุข 

    ต าแหน่ง  ครู   โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ชลบุรี ระยอง  

๒. สถานท่ีปฏิบัติงานปัจจุบัน 
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ต าบลชุมแสง  
    อ าเภอวังจันทร์   จังหวัดระยอง 
    โทรศัพท์   ๐๓๗-๖๖๖-๑๘๘  
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   ๖ ป ี

๓. ผลงานท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน 

ปีการศึกษาท่ี
ผลิตผลงาน 

การจัด 
การเรียนรู้ 

นวัตกรรมหรือการ
ปรับปรุงพัฒนา 

งานวิชาการ
หรืองานอ่ืน ๆ 

การพัฒนาการเรียนการสอน  
“Active Learning” สู่การประกอบอาชีพ 

ในพื้นที่นวัตกรรม                         
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

/ 
 
 

 
 

๒๕๖๓ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม RPG  
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ 

ในรายวิชาการงานอาชีพ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ง ๒๒๑๐๑ 

 /  ๒๕๖๓ 

รายงานการการพัฒนา โครงงานอาชีพ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 

รายวิชา การงานอาชีพ ๕ ง ๒๓๑๐๑ 
 /  ๒๕๖๒ 

รายงานการวิจัยในช้ันเรียน รปูแบบการสอน
ทักษะกระบวนการ ๙ ข้ัน สร้างสรรค์โครงงาน

อาชีพพัฒนาความสามารถทางการคิด 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชา การงานอาชีพ ๓ 

 ง ๒๒๑๐๑  

 
 
 

 / 
 

๒๕๖๑ 

รายงานการการพัฒนา ศักยภาพผูเ้รียน  
แบบบรูณาการ 

 
 

 / 
 

๒๕๖๑ 
รายงานการวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติเรื่อง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ รายวิชา ง ๒๐๒๔๔ 

วัสดุธรรมชาติสร้างอาชีพ 

  
 
/ 

๒๕๖๐ 

เอกสารหมายเลข ๑ 



๑๕ 
 

แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
๑. ชื่อผลงาน 

การพัฒนาการเรียนการสอน “Active Learing ”
สู่การประกอบอาชีพในพื้นที่นวัตกรรม                        

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๒. ผลงานน้ีเป็น 
      นวัตกรรม 

การปรับปรงุพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิด…………… 
      ………………………………………………………………….. 

๓. ชื่อผู้เสนอผลงาน 
    นายกิตติพิชญ์   มั่งสุข 

    ต าแหน่ง  ครู   โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ชลบุรี ระยอง 

๔. สถานท่ีปฏิบัติงานปัจจุบัน 
    สถานศึกษา  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ต าบลชุมแสง  

    อ าเภอวังจันทร์   จังหวัดระยอง 
    โทรศัพท์   ๐๓๗-๖๖๖-๑๘๘ 

๕. วัตถุประสงค์ของผลงานน้ีเพ่ืออะไร 
      ๑. ผูเ้รียนสามารถสร้างนวัตกรรมทีเ่กิดจากปญัหารอบตัวหรือตามบรบิทถิ่นก าเนิดของตน 

๒. ส่งเสรมิการเรียนรู้ด้วยการค้นพบแนวคิดสร้างสรรค์ 
๓. เพิ่มช่องทางสือ่สารกับผูเ้รียนทีม่ีความแตกต่างกัน 
๔. เป็นแรงขับเคลื่อนทีท่ าใหผู้้เรียนอยากเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชา 
๕.  ท าใหม้ีส่วนร่วมส าหรับผูส้อนและผูเ้รียนได้มปีฏิสัมพันธ์กัน 
๖. ช่วยสร้างความคงทนในการจดจ าข้อมลู และสร้างแรงจูงใจในการเรียนน 
๗. Learning space พื้นที่แห่งการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้าร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
๘. Happy space พื้นที่แหง่ความสุข เพื่อให้นักเรียนได้น าเสนอนวัตกรรมที่เกิดจากความชอบความสนใจ 

๖. การน าผลงานไปใช้โดยย่อให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 
๖.๑ ใช้กับใคร ๖.๒ ใช้ที่ไหน ๖.๓ ใช้อยา่งไร 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑   
รหสั ง๒๐๒๖๕  

รายวิชา นวัตกรรมสร้างอาชีพ 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง 

นักเรียนที่เรียนได้เผชิญปัญหาและ
สถานการณ์จริง และน าปัญหาต่าง 

กลับมา ลงมือปฏิบัติ ทดลอง วิเคราะห์  
สังเคราะห์ ระดมสมอง พร้อมมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรปูแบบการ
ท างานเป็นทีม และปลูกฝงัคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นการสร้างองค์ความรู้จาก
การลงมือปฏิบัติจริงไม่ใช่เพียงแค่การฟัง

หรือรับความรู้จากผูส้อน ซึ่งเป็นการ
สร้างการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างของ

นักเรียนแตล่ะคน ให้สามารถเรียนรู้และ
เข้าใจในระดบัเดียวหรือใกล้เคียงกันมาก
ที่สุดและเป็นการพฒันาการเรียนการ

สอนใหม้ีประสทิธิภาพมากทีสุ่ด 

เอกสารหมายเลข ๒ 



๑๖ 
 

 
๗. ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยย่อ 
๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รหัส ง๒๐๒๖๕ รายวิชา นวัตกรรมสร้างอาชีพ สูงข้ึน 
๒.เพื่อพฒันานักเรียนให้มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
๓. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑส์ร้างอาชีพ ในเชิงสร้างสรรค์มากข้ึน 
๔. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการออกแบบ/สร้างช้ินงาน/การประกอบอาชีพ การแสวงหาความรู้ใหม่  
และสร้างสรรค์ช้ินงานเชิงนวัตกรรมออกมาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๕. นักเรียนสามารถน ากระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในเรื่อง 
การเรียนและการท างาน 
๕. น าองค์ความรู้ที่ได้รบัไปเผยแพร่ให้กบัชุมชนเพื่อต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ 
๖. ต่อยอดสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
๗. ประยุกต์ความรู้สู่การแข่งขันทักษะด้านโครงงานอาชีพ  และการพัฒนานวัตกรรมจนคว้ารางวัลระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา/ระดบัภาค และระดบัประเทศในปี (เอกสารภาคผนวก หน้า   ๑๘ – ๒๒) 
๘. สร้างความภาคภูมิใจ/ความสุขให้กับผู้เรียนในด้านคนต้นแบบ จนได้รบัการแผยแพร่นวัตกรรมการสร้างอาชีพจาก
กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th/สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT/รักบ้านเกิด/ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ www.sanook.com/www.teen.mthai.comg   
(เอกสารภาคผนวก หน้า  ๒๕ – ๓๐)  
๙. โรงเรียนมี Learning space พื้นที่แห่งการเรียนรู้  ที่สามารถให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าร่วมกันเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพได้ตลอดเวลา 
๑๐. โรงเรียนมี Happy space พื้นที่แห่งความสุข เพือ่ให้นกัเรียนได้น าเสนอนวัตกรรมที่เกิดจากความชอบ/ความ
สนใจ 
๑๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  และเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ที่แท้จริงผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง 
๑๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริธรรม ในตนเอง  ในฐานะผู้ประกอบอาชีพ 
 
 

      ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รเิริม่ผลงานนีจ้รงิ  

     ลงช่ือ………………………………………………………เจ้าของผลงาน 

                                                          (...............................................................) 

              …..…๒๐………../……มิถุนายน……………../……๒๕๖๔..……….. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตรผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

วิทยากร/ผลงานนักเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 นายกิตติพิชญ์   มั่งสุข 

 

 

 

๑๘ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลเหรยีญทอง ประเภทครผูู้สอนยอดเยีย่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด้านบริหารจัดการช้ันเรยีนยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 2561 

รางวัลเหรยีญทอง ประเภทครผูู้สอนยอดเยีย่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด้านวิชาการยอดเยีย่ม (OBEC AWARDS) 2562 

๑๙ 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลเหรยีญทองแดง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBECAWARDS) 2563 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันจักรสานไม้ไผ่  

ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2 ครั้งท่ี 67 

 

 

 

๒๐ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง (ระดับชาติ)กิจกรรมการแข่งขันจักรสานไม้ไผ ่ 

ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 67 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรยีน (ระดับชาติ) ครั้งท่ี 68 

 

 

๒๑ 

22 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรยีน (ระดับชาติ) ครั้งท่ี 68 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรยีน (ระดับชาติ) ครั้งท่ี 69 

๒๒ 

23 



 
 

 

เกียรติบัตร วิทยากร 

“โครงการการอบรมพฒันานวัตกรน้อย” 

ตามโครงการการขับเคลื่อนพฒันาการศึกษาท่ียั่งยื่น ขับเคลื่อนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

เกียรติบัตร วิทยากร 

การอบรมแนวทางการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic 

๒๓ 



 
 

 

๒๔ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรยีน (ระดับชาติ) ครั้งท่ี 69 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรยีน (ระดับชาติ) ครั้งท่ี 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เชงิประจกัษ์ 

หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 

๒๕ 



  

กระทรวงศึกษาธิการ 

www.moe.go.th 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่ทาง  www.moe.go.th 

ในวันที่ 26 กันยายน 2562 

เด็กไทยเจ๋ง : ผลิตบรรจุภัณฑ์ ต้องบอกเลยว่าบรรจุภัณฑ์นี้สามารถช่วยโลกได้ถึง 3 เด้ง เด้งที่ 1 คือลดขยะ

พลาสติก เด้งท่ี 2 คือ เพิ่มโลกสีเขียว และสุดท้ายท่ีส าคัญคือช่วยเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ด้วยการสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งท าให้เราเข้าใกล้ค าว่า Zero Waste มากท่ีสุด 

๒๖ 



  

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
 

ด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีกรมประชาสัมพันธ์ได้เล็งเห็นว่า 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาจังหวัดระยองเป็นสถานศึกษาท่ีมีนักเรยีนท่ีมีศักยภาพในการเป็นเด็กและเยาวชนต้นแบบท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบ จึงขอเข้าสัมภาษณ์และถ่ายท ารายการเด็กอวดดีความยาว 25 นาที 

ในหัวข้อบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติสร้างโลกสีเขียวทีมฮักและคณะครกูลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ  

ออกอากาศในวันเสาร์ท่ี 30 มกราคม 2564 เวลา 8.30 นถึง 9.00 นทางช่อง NBT 

๒๗ 



 

ผลงานโครงงานอาชีพของนักเรียนกลุ่มฮัก โรงเรียนวังจนัทร์วิทยา จ.ระยอง  

ท่ีได้คิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิดผสมผสานระหว่างการแก้ปัญหาการใช้ถุงพลาสติก

และผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า เรียกว่า Food for the Future 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 14 ตุลาคม 2562 ผ่านช่องทางOnline รักบ้านเกิด 

https://www.rakbankerd.com/agriculture/hilight-view.php?id=185 

๒๘ 

http://www.รักบ้านเกิด.com/


 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านช่องทาง หน่วยงานระดับ อุดมศึกษา ดังน้ี  

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่/ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มศว 

 

๒๙ 



 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านช่องทาง Online 

 www. https://www.sanook.com และ https://teen.mthai.com/ 

ไอเดียนักเรียนระยอง 

ผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นมิตร ช่วยโลกได้ถึง 3 ต่อ 

๓๐ 



 




